
Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:  
Kingos gt. Bo og rehabiliteringssenter i Kingosgt 12-14.
Dato for besøket:  Tidspunkt (fra kl. til kl.):
11.desember 2012                                1000-1100
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Anmeldt og planlagt besøk for dette tilsynsutvalget
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det? 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Marianne Nordli, leder, Marit Aasen Heggdal, medlem og Helge Stoltenberg, 
varamedlem
Forfall:
Martin Lillelid, medlem
Møtesekretær:
Marianne Nordli, Leder av tilsynsutvalget
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Vi møtte fungerende leder Elin Berven og fysioterapeut Cecilie Fromholt Olsen 
samt tre andre ansatte. Vi hadde korte samtaler med fem brukere som var på 
trening i treningsrommet.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Besøk på institusjonen, Samtale med brukere på treningsrommet.
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Dette tilsynet handlet om å være tilstede på opptrening for brukerne. Vi var 
tilstede i treningsrommet hvor fysioterapi og trening foregikk. Vi fikk snakke med 
fem brukere både før de trente og etterpå. Et par av brukerne var i sluttfasen av sitt 
program, noen midt i og en var akkurat kommet i gang.

Vi fikk en klar forståelse for at det var et godt samarbeid mellom brukerne og de 
som var ansatt og som tilrettela program for dem. I forhold til krav om tiltaksplan, 
svarte brukerne klart ja på at de fikk et tilbud om et opptreningsprogram i starten 
på sitt opphold på Kingosgt.

Tilsynsutvalget fant ikke noe å anmerke på behandlingen til brukerne.

Oslo den  11.12.2012

Marianne Nordli                  Marit Aasen Heggdal Helge Stoltenberg
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Vara tilsynsutvalg
Sign.                                    Sign.
Tilsynsrapport oversendt til:

• Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_______________
• Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:______________

For sykehjem:
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:____________________

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide. 
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 ”Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i 
institusjon mv” – byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 ”Styrking og samordning av tilsyn i 
sykehjem” – byrådssak 144/08


